PHẦN II. CHIẾU SÁNG CÔNG
TRÌNH KIẾN TRÚC

How better Lighting improves your operation?
Better lighting improves your operations with three sets of benefits: Human
Factors, Economic Factors and the Environmental and Social Impact.

CHƯƠNG 1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

1.1. Bức xạ, ánh sáng, màu sắc
Ánh sáng – bức xạ nhìn thấy (visible
radiation): thuộc một vùng nhỏ của thang
sóng điện từ, có bước sóng từ 0,38 – 0,78
micromet (380 – 780 nanomet).

1.1. Bức xạ, ánh sáng, màu sắc
- Bức xạ: sóng điện từ có bước sóng khác

nhau, phổ sóng điện từ rất rộng, từ tia gamma
cho đến sóng vô tuyến;
- Ánh sáng lạnh: ánh sáng có bước sóng tập
trung gần quang phổ tím;
- Ánh sáng nóng: ánh sáng có bước sóng
gần quang phổ đỏ;
- Ánh sáng trắng: ánh sáng có bước sóng
trải đều từ đỏ đến tím;
- Ánh sáng đơn sắc: ánh sáng có bước
sóng tập trung tại vùng quang phổ rất hẹp.

- Màu và sắc:
+ Màu vô sắc: đen, trắng,
xám;
+ Màu có sắc: Tất cả các
màu có trong phổ ánh sáng
+ Đánh giá màu có sắc:
✓ Bước sóng của ánh
sáng λ (nm)
✓ Độ bão hòa màu p: đặc
trưng cho độ đậm của màu
khi trộn ánh sáng trắng vào
các màu phổ
✓ Độ sáng màu: mức độ
ảnh hưởng tới màu do ánh
sáng mặt trời.
+ Các màu phổ là màu
nguyên gốc có độ bão hòa
bằng 100

1.2. Các đại lượng trắc quang cơ bản
1.2.1. Quang thông
- Định nghĩa: Quang thông là đại lượng cho biết
công suất bức xạ ánh sáng của nguồn phát sáng, là
một đại lượng đánh giá năng lượng được mắt người
cảm thụ của nguồn sáng hay là đại lượng đo công
suất của nguồn sáng đã được hiệu chỉnh theo độ
nhạy cảm phổ của mắt người.
- Công thức:
λ2

F = 683  Wλ v λ dλ
Trong đó:

(lm)

λ1

• Wλ: phân bố phổ của năng lượng bức xạ;
• Vλ: hàm số độ nhạy cảm tương đối;

• λ1 = 380 nm; λ2 = 780nm

1.2.2. Cường độ sáng
❖ Góc khối
- Định nghĩa: là góc không gian mà
qua đó nhìn diện tích S trên mặt cầu
từ tâm O của cầu hay là tỷ số giữa
diện tích S trên mặt cầu và bình
phương bán kính R của mặt cầu đó.
- Công thức:
Ω = S/R2
- Góc khối có giá trị cực đại khi từ
tâm O ta nhìn toàn bộ mặt cầu bao
quanh nó:
Ωmax = S/R2 = 4π R2/R2 = 4π (sr)
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❖ Cường độ sáng
- Giả thiết: Nguồn O bức xạ lượng
quang thông dF tới điểm A - là tâm
diện tích dS. Gọi dΩ là góc khối
nhìn diện tích dS từ điểm O.
- Định nghĩa cường độ sáng:

dF
I=
dΩ
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1.2.3. Độ rọi
- Định nghĩa: độ rọi là mật độ
quang thông trên bề mặt được
chiếu sáng.
- Công thức:
E = dF/dS
(lx)
dF: quang thông của nguồn;
dS: Diện tích bề mặt nhận
quang thông.
- Hệ số đồng đều độ rọi: tỷ
lệ giữa độ rọi ở điểm chiếu
sáng yếu nhất và độ rọi trung
bình của bề mặt;

1.2.4. Độ chói
- Độ chói đánh giá sự chói
chang của một nguồn sáng
hoặc của một nguồn sáng thứ
cấp (bề mặt phản xạ lại ánh
sáng chiếu lên nó).
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1.2.5. Độ trưng
- Độ trưng là quang thông phát ra trên
một đơn vị diện tích:
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1.2.6. Hệ số phản xạ, xuyên sáng và
hấp thụ ánh sáng
- Hệ số phản xạ ánh sáng (ρ): tỷ số giữa
phần quang thông phản xạ và quang
thông tới bề mặt;
- Hệ số xuyên sáng (T): tỷ số giữa phần
quang thông xuyên qua và quang thông
tới bề mặt;
- Hệ số hấp thụ ánh sáng (α): tỷ số giữa
phần quang thông bị hấp thụ và quang
thông tới bề mặt;
- Vật liệu đục: T = 0, ρ = (1 - α);
- Vật liệu trong: ρ = (1 - α – T);
- Vật đen tuyệt đối: ρ = 0;
- Vật trắng tuyệt đối: ρ = 1;
1.3. Định luật Lambert
- Đối với bề mặt phản xạ khuếch tán
hoàn toàn:
Lπ = ρE
- Đối với bề mặt xuyên sáng hoàn toàn:
Lπ = TE

1.4. Tiện nghi nhìn
▪ Độ tương phản C:
C = (Lv – Ln )/Ln
ở đây Lv là độ chói vật cần nhìn, Ln là độ chói của nền đặt vật cần nhìn đó. Độ tương phản
C > 0: vật sáng trên nền tối, C < 0: vật tối trên nền sáng.

▪ HIện tượng lóa:
+ Lóa mờ: Xảy ra khi tăng ngưỡng độ chói tương phản.

+ Lóa không tiện nghi: xảy ra
khi xuất hiện trong trường nhìn
những tương phản độ chói cao:
✓ L ≥ 5000 cd/m2: bắt đầu lóa;
✓ Mức độ lóa không tiện nghi có
quan hệ trực tiếp với độ chói của
nguồn gây lóa và kích thước biểu
kiến mà người quan sát nhìn thấy
nó;
✓ Do sự thích ứng thị giác, lóa
không tiện nghi giảm khi độ chói
xung quanh cao;
✓ Khi góc bảo vệ nhỏ hơn 450, lóa
mất tiện nghi không còn đáng kể.

▪ Độ rọi yêu cầu (Eyc):
+ Định nghĩa: là độ rọi cần thiết để có
khả năng phân biệt tốt nhất các chi tiết
cần nhìn khi tiến hành công việc. Eyc
thường quy định theo mặt phẳng làm
việc.
+ Yêu cầu: Eyc càng phải cao nếu kích
thước chi tiết nhỏ và độ tương phản
giữa chi tiết và nền yếu. Ngoài ra, khi
nhìn vật càng nhanh càng đòi hỏi độ rọi
cao.

▪ Nhiệt độ màu Tm (oK):
+ Để đánh giá chính xác hơn các loại ánh sáng trắng người ta dùng nhiệt độ màu;
+ Không phải là nhiệt độ của nguồn sáng, mà là nhiệt độ của vật đen tuyệt đối khi nung nó
tới nhiệt độ này thì phát ra ánh sáng bức xạ có phổ trùng với phổ của ánh sáng trắng
đang khảo sát;
+ Nhiệt độ màu có giá trị càng lớn thì khả năng phát ánh sáng ở các bước sóng thấp càng
lớn, và do đó ánh sáng càng lạnh;
+ Tm thấp chỉ dùng cho nơi có yêu cầu độ rọi thấp và ngược lại;
+ Trong thiết kế, coi Tm là một tiêu chuẩn đầu tiên để chọn nguồn sáng cho một không gian có
độ rọi yêu cầu để đảm bảo tiện nghi môi trường chiếu sáng:
Biểu đồ Kruithof

✓ T lớn – màu lạnh: phụ hợp với môi trường có yêu cầu độ rọi lớn;
✓T nhỏ - màu nóng: yêu cầu độ rọi nhỏ;
✓ Ở các nước nóng: ưa chuộng ánh sáng lạnh ≥ 6000 0K trong chiếu sáng nhân tạo;

▪ Quy định ánh sáng trắng tiêu

chuẩn của CIE:
➢ Chuẩn A - ánh sáng do bóng
đèn dây tóc bức xạ: Tm = 2854
0K;

➢ Chuẩn B - ánh sáng mặt trời
giữa trưa: Tm = 4879 0K;
➢ Chuẩn C - ánh sáng bầu trời

trung bình: Tm = 6740 0K;

▪ Chỉ số truyền màu CRI
+ Thể hiện chất lượng ánh sáng: thể hiện chất
lượng nhìn màu nghĩa là khả năng phân biệt
chính xác các màu sắc trong ánh sáng đó;
+ Cùng một vật nhưng được chiếu sáng bằng
các ánh sáng khác nhau hoặc cùng ánh sáng
trắng nhưng có nhiệt độ màu khác nhau thì
cảm giác của con người về màu sắc của vật
đó cũng khác nhau;
+ Ánh sáng tự nhiên: CRI = 100: màu sắc
không bị biến màu;
+ Ánh sáng đơn sắc: CRI = 0;
+ Các loại đèn: CRI = 0  100;
+ CRI < 60: cảm nhận màu sắc không tốt,
chiếu sáng ngoại thất;
+ CRI: 61 – 85: cảm nhận màu sắc tốt;
+ CRI > 85: cảm nhận màu sắc rất tốt;
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1. Khí hậu ánh sáng (SV chuẩn bị seminar)
1.1. Các nguồn ánh sáng tự nhiên
❖ Ánh sáng trực xạ của mặt trời:
+ Đặc điểm: Đem lại độ rọi lớn, độ chói cao, dễ gây hiện tượng lóa, chiếu sáng
thất thường, rất không ổn định, nếu dùng để chiếu sáng trong nhà thì dễ gây lóa,
tăng nhiệt độ … vì vậy không sử dụng để dùng làm nguồn ánh sáng chính trong
nội thất công trình;
+ Ánh sáng trực xạ phụ thuộc vào tình trạng mây, góc cao của mặt trời;
❖ Ánh sáng khuếch tán – ánh sáng tán xạ của bầu trời:
+ Là ánh sáng tạo bởi sự khúc xạ và phản xạ của các tia mặt trời trong khí quyển,
phụ thuộc:
➢ Tình trạng mây của bầu trời;
➢ Độ trong suốt của khí quyển;
➢ Đặc điểm phản xạ của bề mặt đất.
+ AS tán xạ là nguồn ánh sáng chính khi
tính toán chiếu sáng tự nhiên.

1.2. Tiềm năng ánh sáng tự nhiên
ở Việt Nam
- Tiềm năng lớn do độ rọi phân bố
đều quanh năm theo thời gian trong
ngày và theo không gian lãnh thổ;
- Phân bố độ rọi:
+ Theo vị trí địa lý: Vùng ven biển
cao hơn đồng bằng và miền núi;
+ Theo mùa: Mùa hè các địa
phương có độ rọi tương đối đồng
đều, trị số cao;
+ Theo miền, theo vĩ độ: Độ rọi ở
Miền Bắc các tháng mùa hè cao
hơn miền Nam; ngược lại vào mùa
đông, miền Nam có độ rọi cao hơn
miền Bắc.

- Trị số độ rọi ngoài nhà:
+ 6h – 7h, 17 – 18h: 1000 – 2000lx, 4000 –
8000lx;
+ 12h các tháng hè: 30000 - 35000 lx;
+ 12h các tháng mùa đông: 25000 - 30000lx;
- Chênh lệch độ rọi nhỏ trong và ngoài nhà
nhỏ hơn đáng kể so với các nước ở vĩ độ
cao;

1.3. Bầu trời tiêu chuẩn trong thiết kế
chiếu sáng
* Bầu trời CIE (định luật moon – spencer):
Lθ = Lz(1 + 2sinθ)/3
+ Lθ: độ chói bầu trời tại độ cao góc θ so với
chân trời;
+ Lz: độ chói bầu trời tại thiên đỉnh;
- Độ chói bầu trời tăng dần từ chân trời tới
thiên đỉnh, là hằng số đối với mỗi góc cao
của bầu trời mà không phụ thuộc hướng
của vị trí khảo sát.
+ Độ rọi trên mặt ngang:
E = 2.44 Lz

Bầu trời mây trung bình

Bầu trời đầy mây

Bầu trời uniform

2. Cơ sở thiết kế chiếu sáng tự nhiên
2.1. Đánh giá CSTN
- Hệ số độ rọi tự nhiên: tỷ số giữa độ rọi trong nhà và độ rọi nằm ngang ngoài
nhà ở cùng một thời điểm
eM = (EM/En)100%
eM: hệ số độ rọi tự nhiên tại điểm M trong nhà, %;
EM: độ rọi tự nhiên tại điểm M, lx;
En: độ rọi nằm ngang ngoài nhà ở cùng thời điểm khảo sát do cả bầu trời
khuếch tán gây ra, lx.

2.2. Hai định luật cơ bản trong CSTN
- Cơ sở thiết kế CSTN được thực hiện theo hai định luật sau:
➢ Định luật hình chiếu góc khối: Độ rọi tại một điểm bất kỳ trên mặt phẳng làm
việc trong phòng do mảng trời chói đều nhìn thấy từ điểm đó qua cửa chiếu sáng
tạo ra, tỷ lệ thuận với độ chói của bầu trời và diện tích hình chiếu lên mặt phẳng
được chiếu sáng của mảng trời này.
+ Độ rọi trên mặt ngang
E = Lσ
+ Hệ số độ rọi tự nhiên:
eM = σ/π
➢ Định luật đồng dạng trong chiếu sáng: Độ rọi tại điểm M trong hai ngôi nhà
có kích thước đồng dạng với nhau là hoàn toàn như nhau nếu tỷ lệ Scửa/Ssàn
cũng như nhau.

2.3. Yêu cầu thiết kế CSTN
- Đạt được tiện nghi của môi trường sáng phù hợp với hoạt động của con
người trong các phòng đó;
- Về lượng:
+ Đạt được độ rọi yêu cầu để hoàn thành công việc tương ứng;
+ Độ đồng đều ánh sáng trên toàn diện tích làm việc;
- Về chất:
+ Loại trừ sự chói lóa;
+ Tỷ lệ độ chói nội thất hợp lý;
+ Sự phân bố không gian và hướng ánh sáng hợp lý.

❖ Các tiêu chí cụ thể:
- Độ rọi tự nhiên yêu cầu:
+ ĐN: là độ rọi nhằm đảm bảo nhìn rõ các chi tiết để hoàn thành tốt công
việc, là độ rọi tại thời điểm tắt đèn buổi sáng và bật đèn buổi chiều;
+ Do độ rọi tự nhiên không ổn định, tăng dần từ sáng đến giữa trưa rồi
giảm dần cho đến chiều tối nên yêu cầu:
eyc = (Eyc/Egh)100%
Egh cho Việt Nam: 5000 lx;
- Độ đồng đều của ánh sáng trên mặt phẳng làm việc:
+ ĐN: là tỷ số giữa các điểm có độ rọi lớn nhất và nhỏ nhất, yêu cầu:
Emax /Emin ≤ 2 – 3 lần
Lấy bằng 2: công việc yêu cầu chính xác và rất chính xác;
Lấy bằng 3: công việc chính xác trung bình;

- Phân bố không gian và hướng ánh sáng:
+ Hướng ánh sáng tới vị trí làm việc để tránh tạo bóng gây mất tiện
nghi và an toàn;
- Tỷ lệ độ chói nội thất:
+ Tỷ lệ độ chói trong thiên nhiên:
Các nước xứ lạnh: Thiên đỉnh : Chân trời : Mặt đất = 5 : 3 : 1
Các nước Trung Á, Việt Nam = 10 : 7 : 3
- Loại trừ lóa không tiện nghi:
+ Tránh nắng chiếu vào phòng, lên mặt phẳng làm việc, lên các thiết bị
gây lóa;
+ Tránh hướng cửa sổ, bàn làm việc về phía bầu trời quá sáng hoặc
phía có các mặt tường sáng bị mặt trời chiếu vào;
+ Tránh các kết cấu che nắng đứng có hệ số phản xạ quá cao.

3. Tính toán chiếu sáng tự nhiên
3.1. Ba thành phần của ánh sáng tự nhiên
- Độ rọi tự nhiên tại một điểm M bất kỳ (EM) trong phòng được tạo bởi 3
thành phần sau:
+ Độ rọi do phần bầu trời không bị che chắn nhìn thấy từ M qua lỗ cửa,
Etr: chỉ phụ thuộc hình chiếu xuống mặt phẳng làm việc của mảng trời nhìn thấy
qua lỗ cửa;
+ Độ rọi do ánh sáng phản xạ từ các bề mặt của các công trình xung
quanh: tường nhà đối diện, mặt đất qua cửa… tới trực tiếp điểm M hoặc tới các
bề mặt phòng rồi hắt tới M, Eρn;
- Độ rọi do ánh sáng phản xạ từ các bề mặt trong nhà (trần, tường, sàn) tới
M, Eρt. Vậy, độ rọi tự nhiên tại điểm M:
EM = Etr + Eρt + Eρn
- Hệ số độ rọi tự nhiên trong nhà:
eM = etr + eρt + eρn
- Đặc điểm:
+ Ebt phụ thuộc vào diện tích của mảng trời và độ chói của bầu trời;
+ Eρn: phụ thuộc vào các bề mặt bên ngoài: màu sắc, chất liệu…: bê tông,
cỏ…
+ Eρt: phụ thuộc vào màu sắc của các bề mặt bên trong.

3.2. Tính toán theo phương pháp Fruhling
Xác định độ rọi trung bình trên toàn mp làm việc khi chiếu sáng bằng
cửa sổ
Etb = Egh.C.η.Scs/Ss (lx)

❖ Theo TCVN:
Egh = 5000 lx;
C: hệ số che chắn của cửa sổ: 0,5 - 50%; khi của sổ không bị che chắn, C
= 50%;
η: hiệu suất của cửa sổ (lượng quang thông rơi trên mp làm việc/lượng
quang thông đi qua cửa): 40%;
Scs: tổng diện tích cửa sổ;
Ss: diện tích sàn;
❖ Coi bầu trời có độ chói phân bố đều; phương pháp này giúp xác định sơ bộ
diện tích cửa sổ cần thiết cho một mức độ rọi yêu cầu = bao nhiêu lx, từ đó tính
được:
etb = C.η.Scs/Ss
C được xác định theo Biểu đồ.

4. Các giải pháp thiết kế chiếu sáng tự nhiên nhà dân dụng
Nhóm 1
Công trình tưởng niệm; Nhà thờ, đền đài, lăng tẩm;
Cung quốc gia, cung chính trị; Tòa án.

Yêu cầu CSTN
- Dẫn dắt người sử dụng từ sảnh,
không gian phụ, theo các trục giao
thông đến không gian chính;
- Tại không gian chính phải nhấn
mạnh ý đồ tư tưởng nghệ thuật
của công trình.

Tautra Island, Norway

Cathedral of Christ the Light
Oakland, California
Location: Harrison St,
Oakland, CA
Architect: Skidmore, Owings &
Merrill Structural Engineer:
Mark Sarkisian

Nhóm 2
Bảo tàng tranh tượng;
Triển lãm, Biểu diễn thi
đấu thể thao

Yêu cầu CSTN:
Ánh sáng được sử dụng như phương
tiện tạo ảo giác một không gian và
cảnh quan rộng lớn xung quanh người
xem, nơi diễn ra các sự kiện khác
nhau hoặc trưng bày tranh, tượng,
hiện vật – cần phân bố ánh sáng
không đều và chú ý đến hiện tượng
thích ứng AS của mắt người xem.

Architects: Querkraft – Jakob Dunkl, Gerd Erhartt, Peter Sapp
Location: Neuhaus, Carinthia, Austria
Project Architect: Erwin Stättner

Architects: Foster & partner
Location: London, UK
Project: British Museum

Yêu cầu CSTN:
- Đạt được môi trường
ánh sáng tiện nghi, thỏa
mãn tốt nhất yêu cầu
công năng & vệ sinh.
- Tỷ lệ độ chói hợp lý giữa
các bề mặt nội thất.
- Sự đồng đều độ rọi
trong phòng và sự chan
hòa ánh sáng – trong điều
kiện nhiệt đới nên giảm
bớt ánh sáng trong những
ngày nắng ráo và giữa
trưa.

Nhóm 3
Trường phổ thông, ĐH;
Viện nghiên cứu
Nhà văn phòng, làm việc

Terry Thomas Office Building – Seattle – won AIA Top ten green award
Architects: Weber + Thompson

Early discussions included massing strategies and floor height-to-depth ratios. From there the lab worked with
the project’s designers and engineers(Stantec) to test the daylight performance of a variety of design options,
both as physical and digital models

Nhóm 4
Nhà an dưỡng;
Nhà trẻ, mẫu giáo;
Nhà ở, nhà nghỉ;

Yêu cầu CSTN:
- Đạt được môi trường ánh
sáng tiện nghi, thỏa mãn tốt
nhất yêu cầu công năng &
vệ sinh: một số giờ nhất
định có nắng chiếu vào
phòng: lúc sáng sớm đối
với nhà an dưỡng, phòng
bệnh, nhà trẻ, nhà ở…

- Không yêu cầu độ rọi lớn
cũng như đồng đều;
- Yêu cầu có thiết bị che
nắng hiệu quả về chiếu
sáng và thông gió tự nhiên.

All the school’s classroom corridors run east to west, optimizing the southern
exposure of the triangular, south-facing roof monitors, which receive sunlight
and direct it into the classrooms. Daylighting saves energy by decreasing the
need for electric light and reducing the heat given off by the lights, thereby
reducing the building’s cooling load. Smith Middle School, Chapel Hill, North
Carolina, USA

